
ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Na  podstawie  art.  23  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  –  Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 81
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje:

§  1.1.  Z  dniem  15  stycznia  2019  r.  w  Administracji  Centralnej  Uniwersytetu
Wrocławskiego:

1) tworzy się stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. planowania i analiz 
finansowych, które otrzymuje symbol organizacyjny KPAF;

2) w Dziale  Planowania  i  Analiz  Finansowych  likwiduje  się  Sekretariat  
Kwestora;

3) wyłącza  się  Dział  Planowania  i  Analiz  Finansowych  z  Kwestury  
i podporządkowuje Zastępcy Kanclerza ds. planowania i analiz 
finansowych.

 2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim
po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, stanowisko i komórki administracyjne
otrzymują kody:
Kod SJO Kod jedn.

nadrzędnej 
Kod typu Symbol Nazwa  jednostki

2010000000 2000000000
STANOWISKO KPAF

Zastępca Kanclerza ds. 
planowania i analiz 
finansowych

9053000000 9000000000 DZIAŁ DPAF Dział Planowania i Analiz 
Finansowych

§ 2. W związku ze zmianą, o której mowa w § 1, w Regulaminie Organizacyjnym
Administracji  Uniwersytetu  Wrocławskiego  stanowiącym  Załącznik  do  zarządzenia
Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. wprowadza się
następujące zmiany:

 1/ w § 5 w ust. 5 dodaje się lit. d w następującym brzmieniu:

„d) Zastępcy Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych,”;

     2/ po § 49 dodaje się § 49a i § 49b w następującym brzmieniu:

„§ 49a
Zastępcy Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych podlega Dział Planowania 
i Analiz Finansowych.

§ 49b
Zakres  działania  DZIAŁU  PLANOWANIA  I  ANALIZ  FINANSOWYCH obejmuje,  
w szczególności, sprawy w zakresie:  

1/ zbierania  i  opracowywania  materiałów  oraz  sporządzania  planu  rzeczowo-
finansowego;

2/ sporządzania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3/ gromadzenia  danych  i  opracowywania  metodologii podziału środków  na

działalność dydaktyczną oraz środków pozabudżetowych między uczelniane
jednostki rozliczeniowe;

4/ sporządzania budżetu Uczelni;
5/ ustalania planu środków dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;



6/ analizy  wykorzystania  środków  z  subwencji,  dotacji  i  środków
pozabudżetowych ze względu na źródła finansowania;

7/ planowania  i  rozliczania  wykorzystania  osobowego funduszu  wynagrodzeń,
dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego,  wynagrodzeń  bezosobowych  (z
analizą miejsca powstawania kosztów zatrudnianych pracowników);

8/ planowania i rozliczania funduszy premiowych;
9/ sporządzania  sprawozdań statystycznych dla  potrzeb GUS, PFRON,  MNiSW

oraz innych instytucji i organizacji (w zakresie jak wyżej);
10/ przygotowywania analiz finansowych dla władz Uczelni;
11/ przygotowywania materiałów na posiedzenia oraz obsługa administracyjnej

senackiej Komisji Finansów.”;

3/ w § 55 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

          4/ uchyla się § 57;

5/ Załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Administracji  Uniwersytetu
Wrocławskiego  otrzymuje  brzmienie  określone  w  Załączniku  do  niniejszego
zarządzenia.

§ 3. W związku ze zmianą, o której mowa w § 1 ust. 1, w zarządzeniu Nr 4/2017
Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  18 stycznia  2017 r.  ustalającym zakresy
działania  Prorektorów,  Kanclerza  i  Dyrektora  ds.  informatycznych  Uniwersytetu
Wrocławskiego  oraz  określające  podporządkowanie  jednostek  organizacyjnych  
(z późniejszymi zmianami) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio:
1) Kwestor – z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 3,
2) Zastępca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych,
3) Zastępca Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych,
4) Zastępca Kanclerza ds. technicznych,
5) Biuro Kanclerza,
6) Biuro Zamówień Publicznych,
7) Sekcja Obiekty Sportowe,
8) Sekcja Obsługi Gmachu Głównego.”.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Adam Jezierski
                                                             R E K T O R



Załącznik 
do zarządzenia Nr 3/2019
z dnia 14 stycznia 2019 r.


